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APARTE
      Nem vou muito longe com este texto. Flávio 
queria ser o Sarney, ainda não conseguiu, Wever-
ton quer o lugar do Flávio. Difícil quando acre-
ditam que enganam o meio político, a impren-
sa responsável e os eleitores com esses papos 
de maus tratos e traições nas relações pela con-
quista do poder. Fica patente que nunca existiu 
amizade entre eles, somente os interesses sendo 
encaixados como um brinquedo Lego.

Brinquedo Lego
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Tomaram posse o novo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador Paulo Velten Pereira; o 
vice-presidente, desembargador Ricardo Duailibe; o 2º vice-presidente, Marcelino Everton e o corregedor-geral da Justiça, 

desembargador Froz Sobrinho. A nova Mesa Diretora vai comandar o judiciário maranhense no biênio 2022-2024.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, acompanhou a posse da nova Mesa Diretora do Poder Judiciário do Maranhão, em solenidade realizada   no Auditório Darcy Ribeiro, no Centro de Convenções do Multicenter Sebrae 
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AN DRÉ RI CAR DO NU NES MAR TINS
Jor na lis ta, mem bro da Co mis são de Jor -
na lis tas pe la Igual da de Ra ci al (Co ji ra-
DF)

OR LAN DO THO MÉ COR DEI RO
- Con sul tor em es tra té gia

ANÁLISE:

Machado de Assis, o gênio na gaiola do racismo

Jo a quim Ma ria Ma cha do de As sis é
um dos gê ni os da li te ra tu ra bra si lei ra,
ten do con tri buí do na po e sia, no ro- 
man ce, no con to, no te a tro, na crô ni- 
ca e na crí ti ca. Tam bém li de rou a cri a- 
ção da Aca de mia Bra si lei ra de Le tras,
sen do seu pri mei ro pre si den te. Sua fi- 
gu ra ím par cres ce ain da mais quan do
lem bra mos seu con tex to de vi da. Au- 
to di da ta, con tou ba si ca men te com
seu ta len to, in te li gên cia e gar ra pes so- 
al pa ra ven cer na vi da, sen do de fa mí- 
lia po bre, mes ti ço nu ma so ci e da de
em que o ra cis mo fe cha va por tas e li- 
mi ta va ca mi nhos.

Re a fir mo a gran de za e a iden ti da de
afro-bra si lei ra do es cri tor an te a nar- 
ra ti va par ci al, tos ca men te con des- 
cen den te, pe la qual hou ve con tri bui- 
ção de es cra vi za dos e seus des cen- 
den tes em áre as co mo cu li ná ria, for- 
ma ção do lé xi co, téc ni cas agrí co las,
rit mos mu si cais, re li gião e ca po ei ra.
Com Ma cha do de As sis, Li ma Bar re to,
Ma ria Fir mi na dos Reis, Luiz Ga ma,
An dré Re bou ças, Jo sé do Pa tro cí nio e
tan tos ou tros — pa ra fi car ape nas no
sé cu lo 19 e em pou cos ex po en tes — a
pre sen ça e o bri lhan tis mo de afro-
bra si lei ros ocor rem tam bém em es pa- 
ços de pres tí gio, re ser va dos às eli tes
es cra vo cra tas.

Não obs tan te, Ma cha do de As sis foi
um es cri tor afe ta do pe la cul tu ra ra cis- 
ta. Em sua obra, o pro ta go nis mo ne- 
gro é es que ci do. Sa be-se que, na que la
épo ca, ha via afro-bra si lei ros em pre- 
en de do res e pro fis si o nais li be rais, co- 
mo o en ge nhei ro An dré Re bou ças,
que era pró xi mo da fa mí lia im pe ri al.
Por ou tro la do, Ma cha do che gou a

ela bo rar ti pos fe mi ni nos com ple xos e
in te res san tes, dan do-lhes pro e mi- 
nên cia, mal gra do o ca rá ter ma chis ta e
pa tri ar cal da so ci e da de bra si lei ra.

Na obra ma cha di a na, po rém, afro-
bra si lei ros es tão ape nas nos lu ga res
su bal ter nos. São es cra vi za dos, al for ri- 
a dos, em pre ga dos do més ti cos, pres- 
ta do res de ser vi ço. Aliás, um e ou tro
ga nham no me. 

O pa ter na lis mo e a con des cen dên- 
cia com que são tra ta dos fi xam pa- 
drão vis to até ho je em nos sas no ve las.
“Mo ra va só; ti nha um es cra vo da mes- 
ma ida de que ele, e cria da ca sa do pai
— mais ir mão do que es cra vo, na de- 
di ca ção e no afe to” (A mu lher de pre to
in Con tos flu mi nen ses, p.65 — pa ra
to das as ci ta ções aqui: Ed. Glo bo,
1997). E ain da: “Rai mun do, no ve anos
mais ve lho que o se nhor, car re ga va-o
ao co lo e ama va-o co mo se fo ra seu fi- 
lho. Ven do-se li vre pa re ceu-lhe que
era um mo do de o ex pe lir de ca sa, e
sen tiu um im pul so atre vi do e ge ne ro- 
so. Fez um ges to pa ra ras gar a car ta de
al for ria, mas ar re pen deu-se a tem po.
[…] Luís Gar cia não da va or dem ne- 
nhu ma; ti nha tu do à ho ra e no lu gar
com pe ten te” (Iaiá Gar cia, p.3).

Pa ter na lis mo imi ta do por al for ri a- 
dos. Pru dên cio, li ber to, com pra um
es cra vo pa ra si, mas não to le ra abu sos
e in ter vém pa ra im pe dir um es pan ca- 
men to em ple na via pú bli ca (Me mó ri- 
as Pós tu mas de Brás Cu bas, Cap. 68).
No con to Pai con tra mãe (Re lí qui as de
Ca sa Ve lha), faz-se boa con tex tu a li za- 
ção da am bi ên cia es cra vo cra ta. Cer ta
des cri ção de tra ços psi co ló gi cos de
um es cra vi za do lem bra-nos o que até
re cen te men te di zia-se de mu lhe res
ví ti mas de abu sos fí si cos. “Há meio
sé cu lo, os es cra vos fu gi am com
frequên cia. Eram mui tos, e nem to dos
gos ta vam da es cra vi dão. Su ce dia oca- 

si o nal men te apa nha rem pan ca da e
nem to dos gos ta vam de apa nhar pan-
ca da” (id: p.3). Ex pli ci ta rei os su ben-
ten di dos: i) mui tos es cra vos gos ta vam
da es cra vi dão; ii) al guns de les gos ta-
vam de apa nhar. E cas ti gos fí si cos não
eram fre quen tes mas even tu ais, o que
con tra ria re gis tros na li te ra tu ra e fo ra
de la.

Em Me mó ri as Pós tu mas, há um ti-
po es cro que. “O úni co fa to ale ga do
nes te par ti cu lar era o de man dar com
frequên cia es cra vos ao ca la bou ço,
don de eles des ci am a es cor rer san gue;
mas, além de que ele só man da va os
per ver sos e os fu jões, ocor re que, ten- 
do lon ga men te con tra ban de a do em
es cra vos ha bi tu a ra-se de cer to mo do
ao tra to um pou co mais du ro que es se
gê ne ro de ne gó cio re que ria e não se
po de ho nes ta men te atri buir à ín do le
ori gi nal de um ho mem o que é pu ro
efei to de re la ções so ci ais” (id.:p.175)
Eis aí: (i) A per ver si da de as so ci a da ao
es cra vi za do, não ao tor tu ra dor; (ii)
Fu gir à ser vi dão é ví cio e não vir tu de;
(iii) A es cra vi dão co mo me ro “ne gó- 
cio”; (iv) Pe gar pe sa do com quem sai
da li nha é só “pu ro efei to de re la ções
so ci ais”.

Que não se con fun da cri a tu ra e cri- 
a dor é pre cau ção bá si ca. Que a pro sa
fi que res tri ta a cer tos en fo ques e ti pos
evi den cia as li mi ta ções do es cri tor.
Ora, já en tão Fir mi na dos Reis abor- 
da va a te má ti ca ne gra, e ex plo ra va a
cau sa do mo men to. Pe lo que ve mos
em seus es cri tos, Ma cha do não cer ra
fi lei ras no mo vi men to abo li ci o nis ta,
nem se ir ma na a ex po en tes afro-bra- 
si lei ros e bran cos ou à es tu dan ta da
das Fa cul da des de Di rei to. La men ta-
vel men te, o que de via ser da ta do é crí- 
ti ca atu a lís si ma, gai o la em que se en- 
cer ram ex po en tes atu ais de nos sas li- 
te ra tu ra e te le dra ma tur gia

Lula pode reeleger Bolsonaro

Lu la vem li de ran do to das as pes- 
qui sas se gui do por Bol so na ro. Am bos
têm tra ba lha do, sis te ma ti ca men te,
pa ra in vi a bi li zar qual quer can di da tu- 
ra al ter na ti va, sen do for ço so re co nhe- 
cer que, até o mo men to, con se gui ram
al can çar o ob je ti vo. A ca da se ma na
no va pes qui sa é di vul ga da mos tran do
mais pes so as afir man do que não pre- 
ten dem al te rar sua atu al op ção de vo- 
to. E, quan to mais a cha ma da ter cei ra
via de mo rar a se en ten der, mais o
qua dro de po la ri za ção se con so li da rá.

A ou tra no vi da de que vem sen do
apre sen ta da é a ten dên cia de re du ção
na dis tân cia en tre os dois lí de res, nu- 
ma cur va que, se gun do es pe ci a lis tas
na área, in di ca a pos si bi li da de de um
ce ná rio de em pa te téc ni co no fi nal
des te se mes tre. Se, an tes, os apoi a do- 
res do ex-pre si den te es ta vam con ven- 
ci dos que a me ta era ga ran tir sua vi tó- 
ria no pri mei ro tur no, atu al men te, lu- 
tam pa ra evi tar uma pos sí vel der ro ta
no se gun do tur no. Cla ro que ain da há
quem con si de re es sa hi pó te se im pro- 
vá vel, mas há al guns fa tos re cen tes

que apon tam pa ra sua con cre ti za ção.
PU BLI CI DA DE
O com por ta men to das li de ran ças

do Cen trão in te gran tes das ban ca das
que re pre sen tam os no ve es ta dos do
Nor des te é um de les. Co mo pro fis si o- 
nais po lí ti cos, sem pre se mo vi men- 
tam mo vi dos pe la ex pec ta ti va de po- 
der. Nas elei ções an te ri o res fi ca ram,
em sua mai o ria, apoi an do as can di da- 
tu ras pe tis tas. Atu al men te, mes mo
com o fa vo ri tis mo de Lu la na re gião e
o apoio de qua se to dos os go ver na do- 
res, é gran de o nú me ro de par la men- 
ta res da que le gru po que se man tém
fi el à cam pa nha de re e lei ção do pre si- 
den te, con tra ri an do pre vi sões de
mui tos ana lis tas. Bas ta ver co mo foi
es va zi a do o jan tar com Lu la pro mo vi- 
do por Re nan Ca lhei ros e Eu ní cio Oli- 
vei ra no dia 14 de abril.

Ou tro for te in dí cio foi o re sul ta do
das trans fe rên ci as re a li za das na re- 
cém-en cer ra da ja ne la par ti dá ria,
quan do PL, PP e Re pu bli ca nos, os três
prin ci pais par ti dos go ver nis tas, pas- 
sa ram a con tar com 179 par la men ta- 
res, o equi va len te a 35% dos as sen tos
na Câ ma ra dos De pu ta dos. De seu la- 

do, os par ti dos de opo si ção en co lhe- 
ram su as ban ca das de 147 pa ra 126. O
re cen te ca so do ig nó bil de pu ta do Da- 
ni el Sil vei ra per mi tiu ao pre si den te
ani mar ain da mais sua tro pa de apoi- 
a do res em sua es tra té gia de con fron- 
tar o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral (STF).
Tam bém con se guiu agra dar a par ce la
da so ci e da de que, ape sar de não de- 
cla rar aber ta men te o vo to, se sen te re- 
pre sen ta da por fra ses co mo “O STF
es tá pas san do dos li mi tes” ou “Quem
es se Xan dão pen sa que é?”

Já as no tí ci as vin das da cam pa nha
do ex-pre si den te re ve lam um cli ma
de cer ta per ple xi da de di an te da ten- 
dên cia de re cu pe ra ção de Bol so na ro.
O pri mei ro mo vi men to na ten ta ti va
de cor re ção de ru mo foi a re cen te tro- 
ca do pro fis si o nal res pon sá vel pe lo
mar ke ting. E ain da po de ha ver mais
mu dan ças na área, pois, en quan to es- 
cre vo es sa co lu na, cir cu lam no tas in- 
di can do a subs ti tui ção de Fran klin
Mar tins por Edi nho Sil va na co or de- 
na ção. Cla ro que co mu ni ca ção é cha-
ve em uma cam pa nha elei to ral, mas é
in ge nui da de acre di tar que es sa al te- 
ra ção na equi pe re sol ve rá to dos os
pro ble mas.

OTÁ VIO SAN TA NA DO RÊ GO BAR ROS
- Ge ne ral de Di vi são da Re ser va

Não so mos uma
re pú bli ca tu te la da

São ain da pou cos os aca dê mi cos que se de bru çam ver da dei ra- 
men te a es tu dar o pa pel das For ças Ar ma das, seus en vol vi men tos,
con sequên ci as e re fle xos pa ra a so ci e da de bra si lei ra. Um obs tá- 
cu lo pa ra que a po pu la ção se sin ta con for tá vel, apro fun de co nhe- 
ci men to, opi ne so bre o que de se ja pa ra a ins ti tui ção, bem co mo
anu le ran zin zas en tre os ci vis e os mi li ta res ain da vi gen tes em
nos so país.

O li vro do pro fes sor Jo sé Mu ri lo de Car va lho, For ças Ar ma das e
a po lí ti ca no Bra sil (Edi to ra To da via, 2005), ain da que se pos sa di- 
ver gir, é uma re fe rên cia so bre o te ma e ser vi rá pa ra ilu mi nar a
cons tru ção des te ar ti go. No ca pí tu lo uma “Re pú bli ca tu te la da”, o
pro fes sor apre sen ta al guns pon tos pa ra ava li ar a si tu a ção das For- 
ças Ar ma das no con tex to vi vi do pe lo país, na que le mo men to, mas
ain da vá li do. O go ver no atu al é de fa to mi li ta ri za do? An tes, va le
in se rir a dú vi da aca dê mi ca de co mo me lhor de fi nir os pa râ me tros
pa ra um go ver no mi li ta ri za do. Os in te gran tes far da dos em pre ga- 
dos no go ver no tra zem con si go, sem dú vi da, va lo res pra ti ca dos
na ca ser na, mas não re pre sen tam a ins ti tui ção. Tam pou co, a ins ti- 
tui ção va li da rá seus com por ta men tos, bons ou maus, pa ra pro te- 
gê-los.

Com pa ran do os pe río dos de 1964, sem pre al vo de ava li a ção de
ana lis tas, e o ago ra, a com po si ção so ci al dos mi li ta res, seu pre pa- 
ro, seus va lo res e su as po si ções po lí ti cas se mo di fi ca ram, par ti cu- 
lar men te, jun to aos mais jo vens. Vai adi an te, sen do o Bra sil um
país con si de ra do po tên cia mé dia, com gas tos mi li ta res per cen tu- 
al men te bai xos em re la ção ao PIB, as For ças Ar ma das têm con di- 
ções de cum prir o seu pa pel?

Pa ra Mu ri lo de Car va lho, a ques tão mais im por tan te es tá li ga da
à pro fis si o na li za ção das For ças Ar ma das. Nes se pon to, de fen de
que te mos di fi cul da des oriun das de um con tex to his tó ri co-so ci o- 
ló gi co, que nos di fe ren cia dos paí ses oci den tais com de mo cra ci as
con so li da das, por quan to nes ses, uma bur gue sia fru to de um cres- 
ci men to econô mi co e a in clu são da mas sa na po lí ti ca lhes per mi- 
tiu ab di car do em pre go dos mi li ta res in ter na men te, de vo tan do a
sua mis são qua se que ex clu si va men te à de fe sa ex ter na.

É uma te se in te res san te, que traz no vas lu zes à dis cus são do
pa pel dos mi li ta res. Se rá pe la ima tu ri da de de nos sa de mo cra cia
que as For ças Ar ma das es ta ri am sen do cons tan te men te en vol vi- 
das no ce ná rio po lí ti co? Ou elas es ta ri am sem pre sen do en vol vi- 
das na po lí ti ca por nos sa so ci e da de ain da não ter con se gui do um
equi lí brio so ci al jus to en tre as ca ma das da po pu la ção? Da aná li se
das nos sas cons ti tui ções, é mis ter re lem brar que, das se te ins ti tuí- 
das no país após a In de pen dên cia, cin co atri bu em pa pel po lí ti co
às For ças Ar ma das. Em nos sa atu al Cons ti tui ção, pro mul ga da em
1988, o che fe do Po der Exe cu ti vo tem o con sa gra do car go ho no rí- 
fi co de co man dan te em che fe das For ças Ar ma das.

En tre tan to, ela tam bém in di ca, em seu ar ti go 142, a ne ces si da- 
de de es trei to re la ci o na men to ins ti tu ci o nal com os ou tros po de- 
res, a fim de que as For ças Ar ma das pos sam cum prir a mis são ali
de li ne a da: des ti nam-se à de fe sa da pá tria, à ga ran tia dos po de res
cons ti tu ci o nais e, por ini ci a ti va de qual quer des tes, da lei e da or- 
dem. Nes se ar ti go, por ve zes, o pa pel das For ças Ar ma das é al vo de
di ver gên cia dou tri ná ria e aque ce dis cus sões en tre cons ti tu ci o na- 
lis tas, ofe re cen do dis pu tas en tre o es ta men to mi li tar e a so ci e da- 
de ci vil.

Di an te do pa no ra ma em que se in se re a po lí ti ca atu al, tão di vi- 
si va, na qual, di a ri a men te, so mos apre sen ta dos a no vas pro vo ca- 
ções elei to rei ras, é pre ci so su tu rar lo go a fe ri da que es tá se for- 
man do no te ci do so ci al que une mi li ta res e ci vis. Não a que re mos
in fec ci o na da, a pon to de que um dos Po de res, usan do a le gis la ção
cons ti tu ci o nal vi gen te, te nha que se va ler das For ças Ar ma das pa- 
ra a re com po si ção da lei e da or dem. Não se ima gi na co mo o pro- 
ces so ocor re ria e não o de se ja mos. O de ba te so bre o pa pel das
For ças Ar ma das exi ge co nhe ci men tos mais pro fun dos e di ver si fi- 
ca dos. Por is so, pre ci sa mos es tu dá-lo à exaus tão.

Co mo li dar com o ce ná rio in ter na ci o nal em mu ta ção? Co mo
en fren tar a te má ti ca ide o ló gi ca que se as su me fo cal no cam po in- 
ter no? Co mo se pro te ger con tra in ge rên ci as in de vi das da po lí ti ca
par ti dá ria? As For ças Ar ma das de vem es tar per ma nen te men te
pre pa ra das pa ra guer ra ex ter na? For ças mul ti la te rais a ser vi ço da
Or ga ni za ção das Na ções Uni das (ONU), com ba te ao nar co trá fi co,
ope ra ções in ter nas de ga ran tia da lei e da or dem, ope ra ções sub- 
si diá ri as em apoio so ci al são nos sas mis sões? São dú vi das im por- 
tan tes e pre men tes de res pos tas e pre ci sa mos pro vo cá-las. Paz e
bem.

São Luís, segunda-feira, 2 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Roberto Rocha, Weverton Rocha, além dos deputados Josimar de Maranhãozinho e
Edilázio Jr podem se unir para fazer oposição unidos nestas eleições 2022

Con fi ra os pro ce di men tos em
ca da ca so:

Alis ta men to

Re gu la ri za ção

Trans fe rên cia

No me so ci al

Acom pa nha men to

e-Tí tu lo

ELEIÇÕES 2022

Senadores podem fazer
frente ampla de oposição
SAMARTONY MARTINS

C
om a apro xi ma ção das elei- 
ções de 2022 os po si ci o na- 
men tos po lí ti cos na ce na 
ma ra nhen se vão se de fi nin- 

do ca da vez mais.  O se na dor Ro ber to 
Ro cha (PTB) de ve anun ci ar ho je às 
16h, em en tre vis ta co le ti va à im pren- 
sa, que não irá dis pu tar o car go de go- 
ver na dor do Ma ra nhão, pa ra dis pu tar 
sua re e lei ção ao se na do. O par la men- 
tar já ha via an te ci pa do a de ci são na 
úl ti ma quin ta-fei ra (28) du ran te uma 
en tre vis ta a uma emis so ra de te le vi- 
são.

Com a de sis tên cia da can di da tu ra 
ao mai or car go do exe cu ti vo ma ra- 
nhen se, Ro ber to Ro cha fo ca rá pa ra 
con ti nu ar sen do se na dor, além de 
ten tar ele ger o seu fi lho Ro ber to Jú ni- 
or a uma va ga na Câ ma ra Fe de ral pe la 
le gen da pe te bis ta.  E pa ra que seu no- 
vo pro je to po lí ti co se re a li ze, o par la- 
men tar po de rá con tar com apoio do 
tam bém do PDT, co man da do pe lo se- 
na dor We ver ton Ro cha, do PSD, li de- 
ra do pe lo de pu ta do fe de ral Edi lá zio 
Jú ni or, e o PL pre si di do por Jo si mar de 
Ma ra nhão zi nho, que de vem jun tos 
anun ci ar apoio a Ro ber to Ro cha pa ra 
a re e lei ção.

A in ten ção é que se fa ça uma fren te 
am pla de opo si ção. Es sa cos tu ra po lí- 
ti ca es ta ria sen do ar ti cu la da a al guns 
me ses pe lo se na dor We ver ton Ro cha, 
que rom peu de fi ni ti va men te com ex-
go ver na dor Flá vio Di no, na úl ti ma 
sex ta-fei ra (29). Em en tre vis ta pa ra o 
pod cast Sai da La ma, o se na dor e pré

 WEVERTON  ROCHA E ROBERTO ROCHA  PODEM SELAR FRENTE  AMPLA NESTA SEGUNDA

-can di da to ao go ver no do Ma ra nhão 
dis pa rou.  “Uma coi sa o nos so gru po 
já to mou a de ci são po lí ti ca. Nós não 
va mos vo tar no Flá vio Di no. De pois 
de tu do o que ele fez e a for ma agres si- 
va, du ra, di fí cil e tu do o que vo cês vi- 
ram, não pre ci sa eu fa lar. Foi fei to, não 
tem co mo es sa op ção que ele fez. O 
ca mi nho que ele pro cu rou per cor rer 
não é o nos so. En tão não te mos co mo 
es tar jun tos. O can di da to nós va mos 
dis cu tin do e nos pró xi mos di as va mos 
de fi nir”, de cla rou We ver ton Ro cha.

Com es te ges to po lí ti co es tá ca da 
vez mais pró xi mo o en ten di men to en- 
tre se na do res We ver ton Ro cha  e Ro- 
ber to Ro cha  e o de pu ta do fe de ral Jo- 
si mar de Ma ra nhão zi nho (PL) pa ra 
que se fa ça uma fren te am pla tan to a 
Flá vio Di no quan to a Car los Bran dão 
nas ur nas em 2022. A in ten ção é que 

We ver ton de va se guir co mo can di da- 
to a go ver na dor, Ro ber to Ro cha co mo 
can di da to à re e lei ção pa ra o Se na do e 
Jo si mar de Ma ra nhão zi nho de cli ne da 
sua pré-can di da tu ra ao go ver no pa ra 
dis pu tar a re e lei ção na Câ ma ra dos 
De pu ta dos. Es pe cu lá-se ain da, que a 
ab di ca ção de Jo si mar es ta ria con di ci- 
o na da à in di ca ção de sua mu lher, a 
ex-pre fei ta de Cen tro do Gui lher me, a 
de pu ta da es ta du al, Ma ria Deus deth, a 
De ti nha,  ao car go de vi ce-go ver na do- 
ra na cha pa ma jo ri tá ria do se na dor 
pe de tis ta.

Va le res sal tar que uma união de 
for ças en tre Ro ber to Ro cha, Jo si mar 
de Ma ra nhão zi nho, Edi lá zio Jú ni or 
 for ta le ce a pré-can di da tu ra de We ver-
ton Ro cha pa ra que o mes mo pos sa  
ga ran tir uma pos sí vel dis pu ta  num 
se gun do tur no..

FIQUE ATENTO

Prazo para regularizar título encerra quarta-feira
Elei to ras e elei to res têm até 4 de

maio pa ra emi tir, trans fe rir ou re gu la- 
ri zar o tí tu lo de elei tor.  Es sa tam bém é
a da ta fi nal pa ra que pes so as tran se- 
xu ais ou tra ves tis so li ci tem o uso do
no me so ci al no do cu men to. Após es sa
da ta, ter mi nam as al te ra ções no ca- 
das tro elei to ral pa ra as Elei ções Ge- 
rais de 2022. As ope ra ções po dem ser
fei tas on-li ne pe lo sis te ma Tí tu lo Net,
aces sí vel no Por tal do Tri bu nal Su pe- 
ri or Elei to ral (TSE).

O pri mei ro tí tu lo de elei tor po de
ser emi ti do na pá gi na Au to a ten di- 
men to do Elei tor, por meio da op ção
“Ti re seu tí tu lo”. Pa ra com pro var a sua
iden ti da de, se rão so li ci ta dos:
uma sel fie se gu ran do um do cu men to
ofi ci al com fo to; ima gens de fren te e
ver so do mes mo do cu men to; e um
com pro van te de re si dên cia (con ta de
água, luz, ce lu lar ou car nê de IP TU,
por exem plo).

Va le res sal tar que, de acor do com o
ar ti go 35 da Re so lu ção TSE nº
23.659/2021, ho mens aci ma de 19
anos que ain da não te nham tí tu lo te- 
rão de apre sen tar um com pro van te
de qui ta ção do ser vi ço mi li tar pa ra o
alis ta men to.

An tes de re gu la ri zar o tí tu lo, con- 
sul te a sua si tu a ção elei to ral aces san- 
do o Au to a ten di men to do Elei tor. Cli- 
que em “Aten di men to ao Elei tor” e, na
lis ta que apa re cer, es co lha a op ção
“Con sul te a Si tu a ção do Tí tu lo Elei to- 
ral”. Apa re ce rá uma pe que na te la, so- 
li ci tan do seus da dos. Após pre en cher,
cli que em “En trar”.

Ca so es te ja ir re gu lar, vá até a pá gi- 
na Qui ta ção de Mul tas e ro le a te la até
o fi nal pa ra pre en cher a par te cha ma- 
da “Con sul ta de dé bi tos do elei tor”.

Na sequên cia, cli que em “Con sul tar”.
Se rão exi bi dos os seus dé bi tos. Ve ja se
pre fe re emi tir a Guia de Re co lhi men to
da União (GRU), que de ve ser qui ta da
no Ban co do Bra sil, ou se quer se guir
pe la op ção “Pa gar”. Ao es co lher es sa
op ção, vo cê se rá di re ci o na do pa ra a
pá gi na do Pag Te sou ro e po de rá op tar
pe lo pa ga men to por Pix ou por car tão
de cré di to.

Quem op tar pe lo pa ga men to com
car tão de cré di to se rá re di re ci o na do
pa ra o Mer ca do Pa go ou PicPay. Ao
op tar pe lo Pix, se rá ge ra do um QR Co- 
de ou um có di go, que po de ser usa do
pa ra qui tar o dé bi to.

De pois do pa ga men to (não é ne- 
ces sá rio en vi ar com pro van te), é ho ra
de re gu la ri zar a sua si tu a ção. Pa ra is- 
so, vol te à pá gi na de Au to a ten di men- 
to – Aten di men to ao Elei tor e op te por
“Re gu la ri ze seu tí tu lo elei to ral can ce- 
la do ou sus pen so”. Cli que em “Sim”
pa ra pros se guir. Na pá gi na “Aten di- 
men to à dis tân cia pe lo Tí tu lo Net”,
pro cu re por “Ini ci ar seu aten di men to
à dis tân cia”, se le ci o ne o es ta do em
que vi ve e pre en cha to dos os da dos
pes so ais so li ci ta dos.

Se rá ne ces sá rio apre sen tar
uma sel fie se gu ran do um do cu men to
ofi ci al com fo to; ima gens de fren te e
ver so do mes mo do cu men to; e um
com pro van te de re si dên cia (con ta de
água, luz, ce lu lar ou car nê de IP TU,
por exem plo). Ho mens aci ma de 19
anos que ain da não te nham tí tu lo te- 
rão de apre sen tar um com pro van te
de qui ta ção do ser vi ço mi li tar pa ra o
alis ta men to.

A al te ra ção do do mi cí lio elei to ral
tam bém po de ser fei ta pe lo Au to a ten- 
di men to do Elei tor. Pa ra pe dir a trans- 
fe rên cia, é pre ci so re si dir na ci da de há
pe lo me nos três me ses, não ter dé bi- 
tos com a Jus ti ça Elei to ral e não ter
trans fe ri do ou ti ra do a pri mei ra via do
tí tu lo nos 12 me ses an te ri o res. A al te- 

ra ção do do mi cí lio elei to ral tam bém
po de ser fei ta pe lo Au to a ten di men to
do Elei tor.

Pa ra is so, bas ta aces sar a pá gi-
na Aten di men to ao Elei tor e cli car em
“Atu a li ze seu en de re ço”. Vo cê se rá re-
di re ci o na do pa ra a pá gi na “Aten di- 
men to à dis tân cia pe lo Tí tu lo Net” pa- 
ra dar an da men to à sua so li ci ta ção.
Bus que pe lo link “Ini ci ar seu aten di- 
men to à dis tân cia” e si ga to dos os pas- 
sos in di ca dos pe lo sis te ma.

Pes so as tran se xu ais ou tra ves tis
po dem re que rer o uso do no me so ci al
no tí tu lo em ape nas al guns ins tan tes.
É só aces sar o me nu Au to a ten di men- 
to do Elei tor e cli car em “In clua seu
no me so ci al”. O sis te ma re di re ci o na rá
até a pá gi na “Aten di men to à dis tân cia
pe lo Tí tu lo Net”. Nes ta pá gi na, bas ta
cli car em “Ini ci ar seu aten di men to à
dis tân cia”, se le ci o nar o es ta do em que
mo ra e in for mar da dos pes so ais pa ra
dar an da men to ao pe di do. A op ção de
in clu são do no me so ci al apa re ce rá na
se gun da te la.

Qual quer que se ja o seu re que ri- 
men to, é pre ci so aguar dar a aná li se
dos da dos en vi a dos pe la Jus ti ça Elei- 
to ral. Pa ta con fe rir o an da men to do
pro ces so, aces se Acom pa nhar Re que-
ri men to.

Após o pro ces sa men to dos da dos,
se não hou ver qual quer pen dên cia, é
só bai xar o apli ca ti vo e-Tí tu lo no ce lu- 
lar ou ta blet e uti li zar a ver são di gi tal
do do cu men to, dis pen san do-se o tí- 
tu lo em pa pel. O down lo ad do app é
gra tui to e po de ser fei to pe lo Go o gle
Play e App Sto re. O apli ca ti vo fun ci o- 
na tan to no sis te ma ope ra ci o nal An- 
droid quan to no iOS.

 Ju ro que não en ten di, se na dor Ro ber to Ro cha (PTB) con -
vo ca uma co le ti va de im pren sa pa ra di zer o que já anun -
ci a ram co mo no va men te pré-can di da to ao Se na do. Se rá
que vai anun ci ar uma cha pa com We ver ton Ro cha (PDT)
co mo pré-can di da to ao go ver no e a es po sa de Jo si mar de
Ma ra nhão zi nho (PL) no pa pel de vi ce?

Brin que do Le go
 

      Nem vou mui to lon ge com es te tex to. Flá vio que ria ser
o Sarney, ain da não con se guiu, We ver ton quer o lu gar do
Flá vio. Di fí cil quan do acre di tam que en ga nam o meio
po lí ti co, a im pren sa res pon sá vel e os elei to res com es ses
pa pos de maus tra tos e trai ções nas re la ções pe la con- 
quis ta do po der. Fi ca pa ten te que nun ca exis tiu ami za de
en tre eles, so men te os in te res ses sen do en cai xa dos co- 
mo um brin que do Le go.

Ho je, os in te res ses es tão fe ri dos. Ama nhã, no vos en- 
ten di men tos par ti dá ri os, com ima gens re no va das, tra- 
zen do to dos jun tos e ge ne ro sas fa las de pai xões in con ti- 
das. Na da dis so mu da a vi da so fri da do po vo do Ma ra- 
nhão, pre ci sa mos. com ur gên cia, co nhe cer pro pos tas
prá ti cas dos pré-can di da tos ao ma jo ri tá rio e le gis la ti vo.
No de mais, so bram as fo fo cas. Es ta mos per den do tem- 
po!

 Além – Co mo diz o Ro ber to Car los, o can tor, “Além do
ho ri zon te de ve ter” al gum sen ti do em fa zer uma fo to fa- 
lar aqui lo que os bas ti do res ain da não con ta ram de ver- 
da de?

Até quan do? – In te res san te que nin guém ata ca o pré-
can di da to Edi val do Ho lan da (PSD) dei xan do ele li vre e
sol to fa zen do cam pa nha pe lo es ta do. Quem vai jo gar a
pri mei ra pe dra?

Che ga! – Aca bou a pa ci ên cia do pre si den te da CPI do
Trans por te Pú bli co de São Luís, Chi co Car va lho, com a
ten ta ti va de bar rar as in for ma ções pa ra o re la tó rio fi nal
que se rá apre sen ta do nes te mês. Fi ze ram de tu do, pa re- 
ce que não adi an tou, vai ter gen te in di ci a da.

São Luís, segunda-feira, 2 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Os atendimentos aconteceram no Hospital Regional de Morros, unidade referência para
12 municípios da região. As cirurgias devem ser realizadas a partir desta segunda, dia 2

SAÚDE

Governo leva Mais
Cirurgias para Morros

A re gião de Mor ros se rá con tem pla- 
da com pro ce di men tos do Mais Ci rur- 
gi as. Na quin ta-fei ra (28), cer ca de 180
pa ci en tes pas sa ram por uma tri a gem
pa ra a re a li za ção de exa mes pa ra ci- 
rur gi as ge rais que se rão pro mo vi das
por meio do pro gra ma. Os aten di- 
men tos acon te ce ram no Hos pi tal Re- 
gi o nal de Mor ros, uni da de que é re fe- 
rên cia pa ra 12 mu ni cí pi os da re- 
gião. As ci rur gi as de vem ser re a li za das
a par tir do dia 2 de maio.

O Pro gra ma Mais Ci rur gi as é uma
ação re a li za da pe lo Go ver no do Es ta- 
do, por meio da Se cre ta ria de Es ta do
da Saú de (SES) e da Em pre sa Ma ra- 
nhen se de Ser vi ços Hos pi ta la res (Em- 
serh).

O ob je ti vo é dar va zão aos pro ce di- 
men tos ci rúr gi cos ele ti vos que es ta- 
vam re pre sa dos por con ta da pan de- 
mia da Co vid-19. <Es ta ação é de ex- 
tre ma im por tân cia, ten do em vis ta
que fi ca mos mais de dois anos sem re- 
a li zar ci rur gi as ele ti vas de vi do à Co- 
vid-19. É um ver da dei ro pre sen te pa ra
to das as pes so as que aguar da vam=,
afir mou a di re to ra ge ral do Hos pi tal
Re gi o nal de Mor ros, De ni se Paz.

Du ran te a tri a gem, os pa ci en tes
pas sa ram por ava li a ção com mé di co
ci rur gião. Cin quen ta e um pa ci en tes
já saí ram com a ci rur gia agen da da e
os de mais saí ram com o ris co ci rúr gi- 
co e exa mes la bo ra to ri ais e de ima- 
gem agen da dos. Os ca sos mais com- 

ple xos se rão en ca mi nha dos pa ra fa- 
zer o pro ce di men to em São Luís. As
ci rur gi as de vem ser re a li za das a par tir
do dia 2 de maio.

O ci rur gião ge ral da uni da de, Ma- 
nu el Reis, des ta cou a im por tân cia do
pro gra ma. <O Pro gra ma Mais Ci rur gi- 
as é de uti li da de má xi ma, pois di mi-
nui as de man das das ci rur gi as que es-
tão pa ra das nos mu ni cí pi os. Uma
ação do Go ver no do Es ta do que, com
cer te za, de ve con ti nu ar=, co men tou.

O Pro gra ma Mais Ci rur gi as foi cri a-
do pa ra dar ce le ri da de e au men tar o
nú me ro de ci rur gi as ele ti vas na ca pi- 
tal e no in te ri or do es ta do, le van do
aten di men to de mé dia e al ta com ple- 
xi da de à po pu la ção.

MAIS EMPREGOS

Maranhão apresenta 1.618 admissões em março

O MARANHÃO TEVE O 3º RESULTADO POSITIVO CONSECUTIVO NO ANO E O 2º MAIOR CRESCIMENTO DE VAGAS DA REGIÃO NORDESTE

O Ins ti tu to Ma ra nhen se de Es tu dos
So ci o e conô mi cos e Car to grá fi cos
(Imesc), au tar quia vin cu la da à Se cre- 
ta ria de Es ta do do Pla ne ja men to e Or- 
ça men to (Se plan), lan çou, nes ta sex- 
ta-fei ra (29), a Si nop se da No ta do
Mer ca do de Tra ba lho For mal Ma ra- 
nhen se, re fe ren te a mar ço de 2022,
com ba se no Ca das tro Ge ral de Em- 
pre ga dos e De sem pre ga dos (Ca ged). 

A pu bli ca ção des ta ca que o Ma ra- 
nhão apre sen tou sal do de 1.618 ad- 
mis sões lí qui das em mar ço de 2022, o
ter cei ro re sul ta do po si ti vo con se cu ti- 
vo no ano e o se gun do mai or cres ci- 
men to de va gas da re gião Nor des te.

Ao in ves ti gar o sal do de con tra ta- 
ções no mês, no Ma ra nhão, apon ta-se
que os gru pa men tos de Ser vi ços (+1,9

mil vín cu los) e da In dús tria (+630 vín- 
cu los) re gis tra ram aber tu ra de em pre- 
gos. No que se re fe re ao acu mu la do
dos três pri mei ros me ses do ano, fo- 
ram ge ra das 5.773 va gas adi ci o nais de
em pre go com car tei ra. O re sul ta do
equi va le à va ri a ção de 1,10% no con- 
tin gen te de em pre ga dos, a se gun da
mai or al ta do Nor des te.

<O Ma ra nhão vem apre sen tan do
uma per for man ce po si ti va na ge ra ção
de pos tos de tra ba lho. No acu mu la do
do ano, o to tal de tra ba lha do res ce le- 
tis tas no mer ca do de tra ba lho ma ra- 
nhen se al can çou 530.895 pes so as,
uma al ta de 13,3% em re la ção ao pa ta- 
mar pré-pan de mia=, des ta ca a di re to- 
ra de Es tu dos e Pes qui sas do Imesc,
Ta li ta Nas ci men to.

Em to do o ter ri tó rio na ci o nal, fo- 
ram aber tas 136,2 mil va gas em mar ço
de 2022, re sul ta do da di fe ren ça en tre
1.953.071 ad mis sões e 1.816.882 des li- 
ga men tos. Os da dos apon tam que, em
mar ço, hou ve sal do po si ti vo na ge ra- 
ção de va gas em qua tro dos cin co
gran des gru pa men tos de ati vi da des.
O des ta que foi o gru pa men to de <Ser-
vi ços=, que cri ou 111,5 mil no vos vín- 
cu los. A <Cons tru ção= foi res pon sá vel
pe la cri a ção de 25,1 mil va gas e a <In- 
dús tria= re gis trou sal do de 15,3 mil
pos tos.

Aces se a si nop se na ín te gra, cli can- 
do no
link: http://imesc.ma.gov.br/por- 
tal/Post/vi ew/mer ca do-de-tra ba- 
lho/536

Con ti nui da de e diá lo go

In ves ti men to em tec no lo gia

TJ MA

Em pos sa da no va Me sa
Di re to ra do Ju di ciá rio
ma ra nhen se

O go ver na dor do Ma ra nhão, Car los Bran dão, acom- 
pa nhou a pos se da no va Me sa Di re to ra do Po der Ju di ciá- 
rio do Ma ra nhão, em so le ni da de re a li za da no iní cio da
noi te des ta sex ta-fei ra (29), no Au di tó rio Darcy Ri bei ro,
no Cen tro de Con ven ções do Mul ti cen ter Se brae, em
São Luís.

To ma ram pos se o no vo pre si den te do Tri bu nal de Jus- 
ti ça do Ma ra nhão (TJ MA), de sem bar ga dor Pau lo Vel ten
Pe rei ra; o vi ce-pre si den te, de sem bar ga dor Ri car do Du- 
ai li be; o 2º vi ce-pre si den te, Mar ce li no Ever ton e o cor re- 
ge dor-ge ral da Jus ti ça, de sem bar ga dor Froz So bri nho. A
no va Me sa Di re to ra vai co man dar o ju di ciá rio ma ra- 
nhen se no bi ê nio 2022-2024.

Acom pa nha do do se cre tá rio-che fe da Ca sa Ci vil, Se- 
bas tião Ma dei ra, Car los Bran dão pres ti gi ou a so le ni da- 
de des ta can do a im por tân cia da <har mo nia= en tre os
po de res, pa ra a ga ran tia da ci da da nia e do apri mo ra- 
men to da de mo cra cia. <Nós te mos exer ci ta do es sa de- 
mo cra cia, nes sa gran de har mo nia dos Po de res com in- 
de pen dên cia, que me re ce ser cul ti va da. E is so nós fa ze- 
mos mui to bem. Te mos uma ex ce len te re la ção com o
Po der Ju di ciá rio. Nós te mos que ali men ta do es se bom
am bi en te; am bi en te que me lho ra a vi da das pes so as=,
pon tu ou Bran dão.

<É uma hon ra ria mui to es pe ci al e ao mes mo tem po,
tam bém, um gran de com pro mis so. En tre ga, tra ba lho e
de di ca ção. Va mos nos em pe nhar ao má xi mo pa ra me- 
lho rar as ins ti tui ções do sis te ma de Jus ti ça=, dis se o de- 
sem bar ga dor Pau lo Vel ten Pe rei ra, que vai pre si dir o TJ- 
MA nos pró xi mos dois anos.

De acor do com o no vo pre si den te do TJ MA, Pau lo Vel- 
ten Pe rei ra, a no va Me sa Di re to ra de ve rá dar con ti nui- 
da de ao tra ba lho de sen vol vi do pe lo atu al pre si den te do
Tri bu nal (bi ê nio 2020/2022), o de sem bar ga dor Lou ri val
Se re jo.

<Se rá uma ges tão de con ti nui da de. Va mos dar
sequên cia ao bom tra ba lho que foi e vem sen do de sem- 
pe nha do pe lo de sem bar ga dor Lou ri val Se re jo=, an te ci- 
pou Pau lo Vel ten Pe rei ra.
Ain da de acor do com Pau lo Vel ten Pe rei ra, a me ta da no- 
va di re to ria é tra ba lhar em cons tan te diá lo go com os de- 
mais ato res do Po der Ju di ciá rio ma ra nhen se.

<Se rá um tra ba lho de diá lo go, de co o pe ra ção com a
ad vo ca cia, com o Mi nis té rio Pú bli co, com a De fen so ria
Pú bli ca, com a área de Se gu ran ça do Es ta do. Es se que é
o nos so tra ba lho. Pa ra aper fei ço ar as ins ti tui ções do Ju- 
di ciá rio=, fri sou o no vo pre si den te do TJ MA.

Os no vos mem bros da Me sa Di re to ra en fa ti za ram,
ain da, a ne ces si da de de am pli ar os in ves ti men tos no
par que tec no ló gi co do Po der Ju di ciá rio ma ra nhen se. A
ideia é am pli ar os re cur sos di gi tais pa ra per mi tir mai or
aces so da po pu la ção ao sis te ma de Jus ti ça. O uso de tec- 
no lo gi as di gi tais foi de ci si vo pa ra que a ma nu ten ção dos
ser vi ços do Ju di ciá rio du ran te o pe río do mais res tri ti vo
da pan de mia de Co vid-19.

<Nós va mos in ves tir pri o ri ta ri a men te no nos so par- 
que tec no ló gi co. O ju di ciá rio vi ve um mo men to es pe ci al
de trans for ma ção di gi tal e nós va mos avan çar mui to
nes sa área, mas sem es que cer da que le ci da dão des va li- 
do, que se en con tra nos rin cões mais po bres do Es ta do e
que mui tas ve zes não tem aces so à re de mun di al de
com pu ta do res=, es cla re ceu o de sem bar ga dor Pau lo Vel- 
ten Pe rei ra.

São Luís, segunda-feira, 2 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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AVISO DE CONTINUAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021. A 
Prefeitura Municipal de Icatu/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público 
para conhecimento dos interessados, a CONTINUAÇÃO DA TP 007.2021, tendo em vista a 
ausência de recurso administrativo das empresas inabilitadas, logo será realizada a abertura 
dos envelopes com as propostas de preços das empresas habilitadas: 1 - LEME Engenharia 
EIRELI, CNPJ 27.351.940/0001-81 – HABILITADA; 2 - RR Assessoria e Empreendimentos, 
CNPJ 37.382.431/0001-70 – HABILITADA, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime 
de empreitada por preço global, objetivando: Contratação de pessoa jurídica especializada para 
reforma e ampliação da unidade básica de saúde do povoado de salgado na cidade de Icatu 
- MA, a partir da proposta nº  11523.2260001/21-002. CONTINUAÇÃO em 04 de maio de 
2022, às 09h00min (nove horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações localizada na Rua 
Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA. Demais informações no e-mail cplicatulicita-
cao@gmail.com. Icatu/MA, 28 de abril de 2022.  Denilson Odilon Fonsêca, Presidente da CPL.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 (PA-6250/2021)
Objeto: constituição de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição eventual e futura de 

insumos para pintura a fim de atender a demanda de manutenção predial referente aos 

serviços das Unidades Administrativas do Tribunal Regional do Trabalho - 16ª Região, 

para o exercício 2022/2023, conforme especificações e quantidades constantes no 

Termo de Referência, parte integrante do Edital. Tipo de licitação: Menor Preço. Data de 

abertura: 12 de maio de 2022, às 13:00 horas (horário de Brasília/DF). Local: 

www.gov.br/compras/pt-br. O edital é gratuito e está à disposição dos interessados 

para consulta e retirada nos endereços www.gov.br/compras/pt-br e www.trt16.jus.br. 
Maiores informações no endereço Av. Senador Vitorino Freire, 2001 - 3º andar - Areinha 

– São Luís/MA - Seção de Aquisições Públicas ou pelos telefones (0xx98) 

2109-9378/9379/98424-6218 das 08 às 17 horas.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP nº 009/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2111722.034/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA,  objetivando o Registro de Preço para possível e futura contratação de pes-
soa(s) jurídica(s) para a prestação de serviço de locoção de veículos sem motorista, para atender 
as demandas das secretarias do Município de Satubinha – MA. BASE LEGAL:  Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 006/2021, de 12 de janeiro de 2021, Leis 
complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações 
e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
e as condições do Edital. REALIZAÇÃO: 13/05/2022 às 10:00 (dez horas).  SESSÃO PÚBLICA DE 
JULGAMENTO:  será realizada eletronicamente no site https://www.portaldecomprassatubinha.com.
br no dia e horário marcados. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: No endereço eletrônico: https://www.
portaldecomprassatubinha.com.br, site da Prefeitura Municipal de Satubinha em sua Home, no portal da 
Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes, 
no sistema SACOP, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com e tam-
bém poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 
horas. Satubinha (MA), 22 de abril de 2022. Elenice dos Anjos Pacheco Pereira –Pregoeira.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2111722.035/2022 , através de sua Pregoeira, torna 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP nº 010/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2111722.035/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA,  objetivando o Registro de Preço para possível e futura contratação de pes-
soa(s) jurídica(s) para o fornecimento de kit’s escolares para alunos da rede municipal de ensino 
do Município de Satubinha – MA. BASE LEGAL:  Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 006/2021, de 12 de janeiro de 2021, Leis complementares nº 123/2006, 
alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital. REA-
LIZAÇÃO: 13/05/2022 às 15:00 (quinze horas).  SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO:  será realizada 
eletronicamente no site https://www.portaldecomprassatubinha.com.br no dia e horário marcados. 
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: No endereço eletrônico: https://www.portaldecomprassatubinha.com.
br, site da Prefeitura Municipal de Satubinha em sua Home, no portal da Transparência do Município 
endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes, no sistema SACOP, podendo 
ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com e também poderá ser consultado e 
obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos 
Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas. Satubinha (MA), 22 de 
abril de 2022. Elenice dos Anjos Pacheco Pereira –Pregoeira.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2111722.037/2022 A , através de sua Pregoeira, torna 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP nº 011/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2111722.037/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA – MA, através de sua Pregoeira, torna 
público para conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA,  objetivando o Registro de Preço para possível e futura contratação de pes-
soa(s) jurídica(s) para a prestação de serviços de formação continuada de servidores e usuários 
da Secretaria Municipal Assistência Socila do Município de Satubinha – MA. BASE LEGAL:  Lei nº 
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 006/2021, de 12 de janeiro de 2021, 
Leis complementares nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e altera-
ções e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e 
as condições do Edital. REALIZAÇÃO: 14/05/2022 às 10:00 (dez horas).  SESSÃO PÚBLICA DE JUL-
GAMENTO:  será realizada eletronicamente no site https://www.portaldecomprassatubinha.com.
br no dia e horário marcados. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: No endereço eletrônico: https://www.
portaldecomprassatubinha.com.br, site da Prefeitura Municipal de Satubinha em sua Home, no portal da 
Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.br/transparencia/licitacoes, 
no sistema SACOP, podendo ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com e tam-
bém poderá ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no 
Prédio da Prefeitura à Av. Matos Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 
horas. Satubinha (MA), 22 de abril de 2022. Elenice dos Anjos Pacheco Pereira –Pregoeira.

, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2111722.036/2022 A , através da Comissão Perma-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA-MA
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS nº 003/2022, PROCESSO ADMINISTRATI-
VO Nº 2111722.036/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA/MA, através da 
Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público que está realizando licitação, que 
tem como objeto à contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em engenharia 
para a execução de serviços de reforma e ampliação de escolas da rede municipal 
de ensino no município de Satubinha/MA. REALIZAÇÃO: 19/05/2022 às 10:00 (dez 
horas). BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. OBSERVAÇÕES:  A Prefeitu-
ra Municipal comunica ainda que o referido Edital estará disponibilizado, na íntegra, no 
endereço eletrônico: Site da Prefeitura Municipal de Satubinha em sua Home, no portal 
da Transparência do Município endereço eletrônico: http://satubinha.ma.gov.br/trans-
parencia/licitacoes, no sistema SACOP e também poderá ser consultado e obtidos na sala 
da Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à Av. Matos 
Carvalho, nº 310 - Centro - Satubinha - MA, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 12:00 horas, podendo 
ainda ser solicitado através do E-mail: pmsatubinhacpl@hotmail.com. Satubinha (MA), 
22 de abril de 2022. Antônio Carlos Campos Gomes – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 - SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto 10.024/2019, MP 1.047/2021, Decreto 
Municipal nº 05/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual 
Contratação de empresa a para o fornecimento de Material Hidráulico, Elétrico e de Construção de interesse da 
Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Nina Rodrigues, no dia 13 de Maio de 2022, ás 09h:00 (horário 
de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.
br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Praça Rui Fernandes Costa, s/n, Centro, Nina Rodrigues/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas em https://www.portaldecompraspublicas.com.br e SACOP. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico, das 08h:00 as 12h:00.

Nina Rodrigues/MA, 29 de Abril de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 - SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão, 
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto 
10.024/2019, MP 1.047/2021, Decreto Municipal nº 05/2021 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o 
Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa na manutenção dos veículos das Secretarias 
Municipais, no dia 13 de Maio de 2022, ás 14h:00 (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia 
da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Rui Fernandes Costa, s/n, Centro, Nina 
Rodrigues/MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas 
em https://www.portaldecompraspublicas.com.br e SACOP. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço eletrônico, 
das 08h:00 as 12h:00.

Nina Rodrigues/MA, 29 de Abril de 2022.
Raimundo Nonato Silva Junior

Pregoeiro

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de saúde para atender a 

demanda da POLICLÍNICA DA CIDADE OPERÁRIA.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DATA DA ABERTURA: anteriormente marcada para às 9h (horário de Brasília) do dia 28/04/2022, fica 

ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

MOTIVO: Impugnação não respondida no prazo disposto no edital, bem como correção do número do 

processo administrativo divulgado no aviso de licitação.

Local de Realização: Sistema Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br).

Edital e demais informações estão disponíveis em www.emserh.ma.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 

Informações adicionais serão prestadas na CSL/EMSERH, localizada na Av. Borborema, Qd-16, n° 25, 

Bairro do Calhau, São Luís/MA, no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta, pelos 

e-mails (csl@emserh.ma.gov.br e/ou eduardo.emserh@gmail.com) ou pelo telefone (98) 3235-7333.

São Luís (MA), 27 de abril de 2022

Eduardo Henrique de Melo Santos

Presidente Substituto da CSL/EMSERH

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 110/2022 - CSL/EMSERH
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170.500/2020 – EMSERH

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 – SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03.04/2022. O Município 
de Serrano do Maranhão, através do Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, torna 
público para conhecimento dos interessados a revogação da Licitação Pregão Eletrônico 
10/2022, cujo objeto trata de Registro de preços para eventual e futura contratação de 
empresa para realização de eventos em datas festivas, para atender as necessidades do 
município de Serrano do Maranhão, conforme as condições estabelecidas neste edital e 
seus anexos. A revogação se dá em razão de interesse público, nos termos do Art. 50, do 
Decreto Federal nº 10.024/19. Serrano do Maranhão, MA, 29 de abril de 2022. Jonatas de 
Castro Costa. Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE CONTINUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público aos interessados, em especial às 
empresas participantes da licitação, que, nos termos da Lei n°. 8.666/93, a sessão pública para a 
continuação da Tomada de Preços nº. 007/2021 acontecerá às 09h00min do dia 09 de maio de 
2022, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, s/nº - Centro, 
Lima Campos–MA, com o resultado do julgamento das propostas de preços. Maiores informações 
no endereço supracitado ou pelo e-mail: licitacao@limacampos.ma.gov.br.   

Lima Campos–MA, 28 de abril de 2022.

Valmí Silva Júnior  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 001 de 22 de outubro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2022. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 07.08/2022. A prefeitura municipal de Serrano do Maranhão, através 

do Secretário Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados que 

na data 16/05/2022, horário 09:30hs, na sede da Prefeitura Municipal no endereço Avenida 

das Palmeiras, sn, Centro, Serrano do Maranhão-MA, fará realizar licitação na modalidade 

Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, para execução indireta por empreitada por 

preço unitário, com participação exclusiva de ME/EPP nos itens que não ultrapassem o 

valor estimado de R$ 80.000,00, e para os demais itens cota de 25% exclusivos para 

ME/EPP, para Contratação de empresa para prestação dos serviços de informatização das 

equipes de saúde da família, por meio da implementação de prontuário eletronico e 

software para gestão atenção primária e software para gestão hospitalar municipal de 

interesse da secretaria municipal de saúde de Serrano do Maranhão, conforme as 

condições  estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará 

as disposições da Lei Federal 10.520/2002, Lei Municipal nº 311/2021, e subsidiariamente 

as Leis Federais nº 8.666/1993 e Leis Complementares nºs 123/2006 e alterações 

posteriores. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal da 

Transparência onde poderá ser consultado e obtido cópia e no endereço supracitado. 

Serrano do Maranhão, MA, 29 de abril de 2022. Ramiro José Saif Campos. Secretário 

Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2022. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 11.03/2022. A prefeitura municipal de Serrano do Maranhão, através 

do Secretário Municipal de Assistência Social, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data 16/05/2022, horário 14:00hs, na sede da Prefeitura Municipal no 

endereço Avenida das Palmeiras, sn, Centro, Serrano do Maranhão-MA, fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, para execução 

indireta por empreitada por preço unitário, com participação exclusiva de ME/EPP nos itens 

que não ultrapassem o valor estimado de R$ 80.000,00, e para os demais itens cota de 25% 

exclusivos para ME/EPP, para aquisição de cestas básicas destinados a doações a pessoas 

carentes do Município de Serrano do Maranhã, conforme as condições  estabelecidas neste 

edital e seus anexos. O procedimento licitatório observará as disposições da Lei Federal 

10.520/2002, Lei Municipal nº 311/2021, e subsidiariamente as Leis Federais nº 8.666/1993 

e Leis Complementares nºs 123/2006 e alterações posteriores. O Edital e seus anexos 

estão à disposição dos interessados no Portal da Transparência onde poderá ser consultado 

e obtido cópia e no endereço supracitado. Serrano do Maranhão, MA, 29 de abril de 2022. 

Raimundo José Diniz Abreu. Secretário Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 0311/2022. O Município de Serrano do Maranhão, através do 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, torna público a revogação do Tomada de 

Preços nº 10/2022 cujo objeto trata de Contratação de Escritório de Advocacia para 

prestação de serviços técnicos advocatícios, com a finalidade de atuar em defesa dos 

interesses do Município, nas áreas Administrativa, Previdenciária, Cível e Contenciosa no 

âmbito das Justiças Federal, Estadual, Tribunais Superiores e Tribunais de Contas, 

incluindo os processos já existentes e demais serviços de consultoria, conforme as 

condições  estabelecidas neste edital e seus anexos, nos termos do Art. 49, da Lei 

8.666/1993. Serrano do Maranhão, MA, 28 de abril de 2022. Jonatas de Castro Costa. 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão. DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1551/2021 TOMADA DE PREÇOS 

Nº 006/2021. Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada para cons-

trução de uma escola com 04 (quatro) salas de aula no povoado Palmeiras, 

zona rural, no município de Icatu - MA, proveniente do CV Nº 02/2021SE-

DUC. Em análise aos autos do processo administrativo em epígrafe e com 

base no parecer técnico sobre as (PROPOSTAS DE PREÇOS) das empresas 

habilitadas, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, fica aberto o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de razões recursais (05/05/2022); 5 

(cinco) dias úteis para contrarrazões (12/05/2022). Icatu - MA, 28 de abril de 

2022. Denilson Odilon Fonseca, Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N.º 04/2022
A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-MA, CNPJ: 01.612.318/0001-
96, através da CPL, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n.º 04/2022, objeti-
vando a contratação de empresa para prestação dos serviços de Assessoria 
e Consultoria em Controle Interno no Município de Brejo de Areia – MA, 
a realizar-se no dia 17/05/2022 às 08:00 horas. LOCAL DE REALIZA-
ÇÃO: Rua da Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de Areia/MA, onde 
poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em horário comer-
cial das 08:00h às 12:00h. e mais informações no site da prefeitura: www.
brejodeareia.ma.gov.br e SACOP – Sistema de Acompanhamento de Con-
tratações Públicas,  E-mail: secadmbda@gmail.com. Brejo de Areia/MA, 
28 de abril de 2022. IVANUSA CARVALHO SILVA Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura 
Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração, Comercio e 
Industria, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, 
e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia 
16 de maio de 2022, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico  n° 013/2022, do tipo menor preço por item, 
tendo como Objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) espe-
cializada(s) para o fornecimento de Equipamentos, Acessórios, Suprimentos e Material de Informática 
de interesse da secretaria municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Governador Nunes 
Freire/MA. de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas 
www.portaldecompraspublicas.com.br  e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.
governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde 
poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo 
e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 02 de maio de 2022. JOSÉ FÁBIO 
ANDRADE DE SOUZA – Secretária Municipal de Administração, Comercio e Industria

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefeitura 
Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Administração, Comercio e 
Industria, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, 
e subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia 
18 de maio de 2022, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico  n° 014/2022, do tipo menor preço por item, 
tendo como Objeto o Registro de Preços, para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) espe-
cializada para prestação dos serviços de Dedetização e Limpeza de Fossas Sépticas em prédios públicos 
do município de Governador Nunes Freire/MA. de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será 
realizada no portal de compras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br  e será presidida pelo pregoei-
ro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser 
adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e 
no site oficial deste poder executivo - www.governadornuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas 
www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimen-
tos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplgnf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, 
em 02 de maio de 2022. JOSÉ FÁBIO ANDRADE DE SOUZA – Secretária Municipal de Administração, 
Comercio e Industria

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

CNPJ – 01.612.834/0001-10

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022. O Município de Governador Nunes Freire (MA), através da Prefei-
tura Municipal de Governador Nunes Freire/MA, por meio da Secretária Municipal de Saúde e Saneamento/
FMS, torna público aos interessados que, com base na Lei n° 10.520/02, Lei Complementar n°. 123/2006, e 
subsidiariamente as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará às 09:00h do dia 
20 de maio de 2022, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico  n° 015/2022, do tipo menor preço por item, 
tendo como Objeto a Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Equipamentos de Saúde 
Bucal de interesse do Fundo Municipal de Saúde/FMS do município de Governador Nunes Freire/MA.. 
de acordo com Edital e Anexos. A presente licitação será realizada no portal de compras públicas www.portal-
decompraspublicas.com.br  e será presidida pelo pregoeiro desta prefeitura municipal. O Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis para consulta grátis ou ser adquirido no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário 
das 08h00hs (oito horas) às 12h00hs (doze horas) e no site oficial deste poder executivo - www.governador-
nuesfreire.ma.gov.br e no Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br/ onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra, ou pelo e-mail: cplg-
nf2017@hotmail.com Governador Nunes Freire - MA, em 02 de maio de 2022. ÂNGELA MARIA RABELO 
DE SOUSA – Secretária Municipal de Saúde e Saneamento/FMS

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

1ºLEILÃO: 18/05/2022 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 20/05/2022 Às 15h.
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado 
pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel 
abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da 
Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade 
online. Localização do imóvel: ALTO ALEGRE DO MARANHÃO - MA. BAIRRO CENTRO. Rua Do Comércio, 
n°60. Casa. Áreas Totais. Terr. 1.323,33m² e constr. 104,73m². Matr. 93 do RI Local. Obs: Ocupado. (AF). 1º Leilão: 18/05/2022, 
às 15h. Lance mínimo: R$ 167.000,00 e 2º Leilão: 20/05/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 100.200,00 (caso não 
seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O 
interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante 
será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência 
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do 
artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento 
e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE AGÊNCIA DA CAIXA EM BACABAL, MA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

A Caixa Econômica Federal torna público sua pesquisa de mercado para compor estudos 

quanto à viabilidade na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir localizado na 

Rua Getúlio Vargas até a Rua Clovis Miranda, Centro, Bacabal - MA. O imóvel deverá 

possuir documentação regularizada junto aos órgãos públicos, ter idade aparente de até 

10 (dez) anos, possuir área de aproximadamente 960,86 m2, com pé direito mínimo de 

3,5m, em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. Deverá possuir 

sanitários e área de estacionamento, conforme exigências da Prefeitura local. No caso 

de imóvel a construir, a construção deverá obedecer a todas as normas e legislações 

aplicáveis.  Os interessados devem encaminhar carta de manifestação de interesse na 

possível locação e indicação do imóvel, contendo:  1) Endereço completo do imóvel, área 

construída em m², dados para contato e oferta do imóvel assinada; 2) Registro Geral de 

Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se 

houver). Os documentos devem ser enviados através do e-mail ceogi04@caixa.gov.br e 

os documentos originais entregues no endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, 

Torre 3, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120 ou em qualquer Agência da 

CAIXA, destinado à CEOGI. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao 
recebimento das ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

O DIGITAL TAMBÉM
É O NOSSO NORMAL! 88
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Pesquisa da Fecomércio aponta que mais de 60% dos consumidores deseja comprar
um presente para a mãe  com cautela no que se refere aos valores dos produtos

PA TRÍ CIA CU NHA

Itens pes so ais são a pre fe -
rên cia

SÃO LUÍS

Comércio otimista
para o Dia das Mães

D
e acor do com a Pes qui sa de
In ten ção de Con su mo pa ra
o Dia das Mães, re a li za da
pe la Fe de ra ção do Co mér- 

cio de Bens, Ser vi ços e Tu ris mo do Es- 
ta do do Ma ra nhão (Fe co mér cio/MA),
66,6% das pes so as no es ta do pla ne- 
jam pre sen te ar al guém no se gun do
do min go de maio. No en tan to, es se
gas to de ve ser mais tí mi do. Com o va- 
lor por pre sen te 8mais sal ga do9, o con- 
su mi dor de ve ser mais cau te lo so.

Em 2022, com a ele va ção dos pre- 
ços de cor ren te da in üa ção, o con su- 
mi dor pa ga rá mais ca ro por pre sen te,
dei xan do a sa co la de com pras mais
en xu ta. Nes te ano, a mai or fa tia de
con su mi do res (58,7%) pre ten de com- 
prar ape nas um item, um cres ci men to
de 6,3 pon tos per cen tu ais em re la ção
ao le van ta men to de 2019, que abar ca- 
va 52,4% dos en tre vis ta dos in te res sa- 

dos em pre sen te ar. <Nes te ano os en- 
tre vis ta dos não têm de cla ra do au- 
men tar a ces ta de com pras, que û ca rá
es ta ci o na da em uma mé dia de dois
mi mos. O en ca re ci men to do pre ço
dos pre sen tes tem fei to com que os
con su mi do res pre û ram com prar me- 
nos, com o ob je ti vo de man ter o va lor
to tal da com pra fei ta em 2019=, en fa ti- 
zou o pre si den te de Fe co mér cio-MA,
Jo sé Ar tei ro.

Em re la ção ao úl ti mo le van ta men- 
to, o va lor mé dio to tal da com pra pa ra
o Dia das Mães em 2022 apre sen tou
es ta bi li da de e es tá es ti ma do em R$
259,00. Em 2019 o va lor û cou em R$
260.

Ain da as sim, o co mér cio es tá bas- 
tan te oti mis ta quan to à da ta, con si de- 
ra da a se gun da me lhor épo ca do ano
pa ra o va re jo, atrás ape nas do Na tal. A
da ta de ve im pac tar po si ti va men te o
co mér cio de São Luís. <O re üe xo da
pan de mia da Co vid-19 já é bem me- 
nor que nos úl ti mos me ses e com a

üe xi bi li za ção to tal das ati vi da des
econô mi cas, re tor nan do ao ce ná rio
de nor ma li da de pré-pan dê mi ca, te- 
mos uma mai or apro xi ma ção dos
con su mi do res jun to ao va re jo=, apon- 
tou Jo sé Ar tei ro.

Em cli ma de oti mis mo, o co mér cio
apos ta em pro mo ções, li nhas de cré- 
di to di fe ren ci a das e mui ta pro pa gan-
da pa ra ûs gar o con su mi dor que, além
das mães, de mons tra in ten ção de
apro vei tar a da ta pa ra pre sen te ar
tam bém û lhas, com pa nhei ras e es po-
sas. Rou pas, per fu mes, üo res e cho co- 
la tes es tão na lis ta dos itens mais pro-
cu ra dos pa ra es ta da ta es pe ci al. <A
gen te sa be que vai dar cer to, en tão a
lo ja já se abas te ceu des de o iní cio com
mui tas op ções. A gen te en ten de que
es se ano é mui to es pe ci al, e as pes so as
que rem pre sen te ar não só as mães e
so gras, mas tam bém as ami gas, por
exem plo. A mo vi men ta ção tem si do
gran de=, aûr mou Rhayssa Vi ei ra, de
uma lo ja no Rio Anil Shop ping.

Os itens mais procurados para as mães

Lo jis ta de uma em pre sa de con fec- 
ções no Vi nhais, Ra fa e le Sil va apos ta
que es te ano o lu cro se rá me lhor.

<A pan de mia deu uma tré gua, as
pes so as es tão re to man do su as vi das,
acre di to que o se tor de em pre gos me- 
lho rou, en tão as mães não vão û car
sem pre sen tes, e nós do co mér cio es- 
ta mos com bo as ex pec ta ti vas=, dis se.

E na da de uten sí li os do més ti cos ou
de uso co le ti vo. Os pre sen tes de uso
pes so al de vem ser os pre fe ri dos pa ra
agra dar as mães, co mo per fu mes,
rou pas e sa pa tos.

Os ar ti gos de per fu ma ria e cos mé ti- 
cos li de ram o ran king da lis ta com
30% da in ten ção de pre sen te pa ra a
da ta.

Itens de ves tuá rio e aces só ri os fo- 
ram a se gun da prin ci pal es co lha de
com pra, apon ta da por 24,9% dos en- 
tre vis ta dos.

Os sa pa tos, cin tos ou bol sas po si ci- 
o nam-se no ter cei ro lu gar da lis ta,
aten den do a fa tia de 14% den tre as
op ções apon ta das.

A pes qui sa da Fe co mér cio re ve la
ain da que a pre fe rên cia por es tes itens
es tá di mi nuin do a ca da le van ta men- 
to, apon tan do uma pos sí vel mu dan ça
no há bi to de com pras do con su mi dor.

Os ar ti gos de per fu ma ria e cos mé ti-
cos, que já al can ça ram 41,1% em
2018, caí ram 11,1 pon tos per cen tu ais
no com pa ra ti vo com 2022. Pro du tos
co mo joi as e bi ju te ri as, apa re cem
com per da de 8,2 pon tos per cen tu ais
de 2018 pa ra cá. Se gun do a Fe de ra ção,
o en ca re ci men to do pre ço dos pro du- 
tos e a re du ção do ní vel de ren da dis- 
po ní vel pa ra con su mo po de ter co la- 
bo ra do pa ra es te no vo ce ná rio.

En tre os in te res sa dos em com prar
al gum pro du to pa ra a da ta, a pes qui sa
mos tra van ta gem pa ra o gê ne ro fe mi- 
ni no. Do to tal de mu lhe res en tre vis ta- 
das, 71,6% têm a in ten ção de pre sen- 
te ar no Dia das Mães. En tre os ho-
mens, a par ce la que de ve com prar al- 
gum mi mo é de 60,7%.

A pan de mia deu uma

tré gua, as pes so as es tão

re to man do su as vi das,

acre di to que o se tor de

em pre gos me lho rou,

en tão as mães não vão

fi car sem pre sen tes, e nós

do co mér cio es ta mos

com bo as ex pec ta ti vas
• Fa ce bo ok e Ins ta gram: SOS VI DA PAZ NO  TRAN SI TO;
• Twit ter:@va lo ri za ca o vi da
• E-mail:va lo ri za ca o a a vi da@gmail.com
• Fo nes:(98)98114-3707(VI VO-What sapp)

Edu ca ção em fai xa de
pe des tre: SOS VI DA já
re a li zou 136 ações

A SOS VI DA pe la paz no trân si to re a li zou dia 29.04.22
a 136ª ação edu ca ti va em fai xa de pe des tre. O lo cal da
ação foi na fai xa da Av. Ma re chal Cas te lo Bran co, no
bair ro São Fran cis co, em São Luís. Co mo de cos tu me fo- 
ram da das ori en ta ções ver bais aos pe des tres e ci clis tas;
e exi bi das fai xas com o le ma da cam pa nha: a vi da pas sa
pe la fai xa de pe des tre e com as es ta tís ti cas de pe des tres
mor tos no trân si to na ca pi tal ma ra nhen se em 2020.

Par cei ro que co la bo rou nes ta ação: CE REST- Cen tro
de Re fe rên cia es ta du al em Saú de do Tra ba lha dor.

Maio ama re lo: ações da SOS Vi da
A SOS VI DA te rá in ten sas ati vi da des nes te MAIO

AMA RE LO de 2022, co mo nos an te ri o res, tan to re a li zan- 
do 02 gran des ações edu ca ti vas em fai xas de pe des tres
co mo tam bém par ti ci pan do de ati vi da des dos par cei- 
ros.

En vol va-se, co mo pes soa fí si ca, atra vés de sua em- 
pre sa, do ór gão que vo cê tra ba lha etc. Dê a sua con tri- 
bui ção nes sa lu ta pe la paz no trân si to.

Gi gan te do af ter mar ket au to mo ti vo che ga ao Bra sil
Point S vem atu ar no país em par ce ria com gru pos

ADT SA e Or let ti

Com mais de 5.700 pon tos de ven da em 49 paí ses, a
Point S es tá che gan do ao Bra sil. A mai or fran quia mul ti- 
mar cas do mun do, re fe rên cia em ser vi ços au to mo ti vos
e ven das de pneus, as si nou um Mas ter Fran chi se Agre e- 
ment com a ATO, em pre sa cu jos aci o nis tas são dois
gran des players do seg men to au to mo ti vo: os gru pos
ADT SA e Or let ti. Co mo em pre sa re pre sen tan te ex clu si va
da Point S no Bra sil, a ATO tem co mo ob je ti vo de sen vol- 
ver uma re de de mais de 200 lo jas no Bra sil nos pró xi- 
mos 5 anos.

A ATO nas ceu da união de dois gru pos de des ta que do
seg men to au to mo ti vo, e se rá res pon sá vel pe la ges tão e
di vul ga ção da mar ca Point S, que é um dos mai o res
players mun di ais no seg men to de re po si ção au to mo ti- 
va, no Bra sil.

Uma des sas em pre sas é a ADT SA, que tem mais de 90
anos de ex pe ri ên cia em di ver sos seg men tos co mo
trans por te de pas sa gei ros e car gas, re de de con ces si o- 
ná ri as de au to mó veis, ca mi nhões, tra to res, lo jas de
pneus, etc. A ma triz es tá lo ca li za da em Re ci fe – PE, mas
o ne gó cio é dis tri buí do em 12 es ta dos. A ou tra em pre sa é
o gru po Or let ti, fun da do em Pi nhei ros – ES, em 1966, e
ho je com se de em Vi tó ria. A com pa nhia ope ra di ver sos
ne gó ci os co mo con ces si o ná ri as de au to mó veis, ôni bus,
ca mi nhões, dis tri bui ção de com bus tí veis, in dús tria e
ser vi ços û nan cei ros. Es tá pre sen te, além do Es pí ri to
San to, nos es ta dos de Mi nas Ge rais e Bahia.

Fon te: ces vi bra sil.com.br
Có di go de Trân si to Bra si lei ro (lei n. 9.503/97)
Res pon sa bi li da de ob je ti va
Art. 1º O trân si to de qual quer na tu re za nas vi as ter res- 

tres do ter ri tó rio na ci o nal, aber tas à cir cu la ção, re ge-se
por es te Có di go.

§ 1º …
§ 2º….
§ 3º Os ór gãos e en ti da des com po nen tes do Sis te ma

Na ci o nal de Trân si to res pon dem, no âm bi to das res pec- 
ti vas com pe tên ci as, ob je ti va men te, por da nos cau sa dos
aos ci da dãos em vir tu de de ação, omis são ou er ro na
exe cu ção e ma nu ten ção de pro gra mas, pro je tos e ser vi- 
ços que ga ran tam o exer cí cio do di rei to do trân si to se- 
gu ro.

Fa ça a sua par te pe lo trân si to se gu ro: se ja obe di en te
às Leis do Trân si to.

São Luís, segunda-feira, 2 de maio de 2022

https://banca.oimparcial.com.br/
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Promessa olímpica, ucraniana de 14 anos morre em bombardeio russo em Mariupol.
Atleta do levantamento de peso, Alina Peregudova é vítima da guerra na Ucrânia

GUERRA

Atleta de 14 anos
morre em ataque russo

A guer ra na Ucrâ nia aca bou com a
vi da de uma pro mes sa olím pi ca ucra- 
ni a na. Nes ta se ma na, a Câ ma ra Mu ni- 
ci pal de Ma riu pol con fir mou a mor te
de Ali na Pe re gu do va, de ape nas 14
anos. A atle ta do le van ta men to de pe- 
so foi ví ti ma de um bom bar deio da
Rús sia na ci da de. A mãe da ado les- 
cen te tam bém mor reu no ata que rus- 
so.

Ape sar de mui to jo vem, Pe re gu do- 
va já es ta va co ta da pa ra de fen der a
Ucrâ nia nas Olim pía das. Ela ven ceu a
ca te go ria até 40kg do cam pe o na to na- 
ci o nal sub-17 mes mo sen do três anos
mais no vas do que a ida de má xi ma
per mi ti da.

A Fe de ra ção Ucra ni a na de Le van ta- 

men to de Pe so (UWF) pu bli cou uma
no ta de pe sar pe la mor te de Ali na Pe- 
re gu do va. <O agres sor rus so con ti nua
a ma tar ucra ni a nos na ter rí vel guer ra
que tra vou. Ou tra ví ti ma das tro pas de
Pu tin foi uma pro mis so ra atle ta de
Do netsk Ali na Pe re gu do va, que mor- 
reu por bom bas ini mi gas na ci da de de
Ma riu pol. É di fí cil en con trar pa la vras
pa ra trans mi tir pro fun das con do lên- 
ci as a to dos aque les que co nhe ci am
as ví ti mas. Me mó ria eter na! Ja mais
per do a re mos!=, afir mou a no ta.

O le van ta men to de pe so ucra ni a no
já ha via so fri do bas tan te com a guer- 
ra. Em mar ço, um cen tro de trei na- 
men to de Cher nihiv foi des truí do por
um bom bar deio rus so.

DINHEIRO NO CAIXA

São Paulo pode receber R$ 60 milhões em vendas

O São Pau lo tem cer ca de R$ 60 mi- 
lhões pa ra re ce ber de clu bes do ex te- 
ri or re fe ren te a ven das de di rei tos fe- 
de ra ti vos de jo ga do res e me ca nis mos
de so li da ri e da de da Fi fa.

O va lor mais al to, di vul ga do pe lo
ba lan ço fi nan cei ro do clu be, é re fe- 
ren te à ven da do ata can te Bren ner ao
Cin ci nat ti, dos Es ta dos Uni dos. A Ma- 
jor Le a gue Soc cer (MLS) ain da de ve
R$ 43,5 mi lhões ao Tri co lor. O to tal da
tran sa ção foi de R$ 70 mi lhões.

O ou tro mon tan te de ven da de di- 
rei tos é da ne go ci a ção de Pau li nho
Boia ao Me ta list, da Ucrâ nia, no ano
pas sa do. 

O ata can te, que atu al men te es tá

em pres ta do ao Amé ri ca-MG, foi ne- 
go ci a do por R$ 8,4 mi lhões.

Gran de re ve la dor de jo ga do res nas
ca te go ri as de ba se, o São Pau lo tam- 
bém se be ne fi cia com o me ca nis mo
de so li da ri e da de da Fi fa. O ga ti lho
sem pre é aci o na do quan do um atle ta
que pas sou pe la ba se é ven di do e ren- 
de uma por cen ta gem ao clu be for ma- 
dor. Tran sa ções en vol ven do no mes
co mo Lu cas Mou ra, Lyanco e Emer- 
son Royal ain da vão va ler di nhei ro ao
Tri co lor. O São Pau lo vi ve a ex pec ta ti- 
va de fa tu rar bas tan te nes ta tem po ra- 
da com a ven da de Antony pe lo Ajax. 

Di ver sos clu bes na Eu ro pa es tão in- 
te res sa dos no ata can te, de quem o Tri- 

co lor ain da man tém 20% de mais-va-
lia (por cen ta gem so bre o lu cro do clu- 
be ho lan dês nu ma ne go ci a ção).

Se gun do o The Sun, o Man ches ter
Uni ted es ta ria dis pos to a pa gar 60 mi-
lhões de eu ros (cer ca de R$ 300 mi- 
lhões) pe lo ata can te. 

O São Pau lo, clu be que Antony de-
fen deu do sub-15 até os 19 anos,
quan do já era des ta que do ti me pro- 
fis si o nal, mo ni to ra as ne go ci a ções.

Ca so uma ne go ci a ção com o Man- 
ches ter Uni ted se ja con fir ma da pe los
va lo res ci ta dos pe lo The Sun, por
exem plo, o Tri co lor te ria di rei to a 8,8
mi lhões de eu ros (cer ca de R$ 44 mi-
lhões).

Pro je to Edu ca ção e Es por te

TOR NEIO IN TER NO

Pro je to Edu ca ção e
Es por te pro mo ve
com pe ti ção

Ale gria do pri mei ro ao úl ti mo mi nu to, par ti das emo- 
ci o nan tes, be las jo ga das e mui tos gols. As sim foi o Tor- 
neio In ter no, even to es por ti vo que mar cou o en cer ra- 
men to da quin ta eta pa do Pro je to Edu ca ção e Es por te –
Es co li nha de Fu te bol, ini ci a ti va so ci al de sen vol vi da por
meio da Lei Es ta du al de In cen ti vo ao Es por te com os pa- 
tro cí ni os do go ver no do Es ta do do Ma ra nhão e das Dro- 
ga ri as Glo bo. A com pe ti ção, que foi re a li za da na As so ci- 
a ção dos Mé di cos, no bair ro Al tos do Ca lhau, em São
Luís, con tou com jo gos en tre os alu nos do pro je to e
equi pes da Es co li nha Al ga ris mo Ro ma no.

To dos os jo vens atle tas do Pro je to Edu ca ção e Es por te
e da Es co li nha Al ga ris mo Ro ma no ga nha ram me da lhas
pe la par ti ci pa ção no Tor neio In ter no, e a me lhor equi pe
da com pe ti ção re ce beu uma ta ça pa ra co me mo rar o
cam pe o na to. Além dis so, os jo ga do res des ta ques do
Tor neio In ter no tam bém fo ram pre mi a dos: Pe dro Hen- 
ri que foi elei to o me lhor go lei ro, Otá vio le vou o tro féu de
ar ti lhei ro e Fo fi nho ga nhou a dis pu ta co mo me lhor jo- 
ga dor do tor neio.

De pois da pre mi a ção, os atle tas par ti ci pan tes do Tor- 
neio In ter no do Pro je to Edu ca ção e Es por te, ao la do de
seus fa mi li a res e res pon sá veis, se con fra ter ni za ram em
um cof fee-bre ak, que con tou com mui ta di ver são e sor- 
ri sos das cri an ças, ce na que se tor nou ca rac te rís ti ca du- 
ran te a quin ta eta pa da ini ci a ti va so ci al.

Du ran te a quin ta eta pa do Pro je to Edu ca ção e Es por- 
te, 60 cri an ças, en tre 8 e 14 anos, fo ram aten di das com
au las de re for ço es co lar e trei nos se ma nais de fu te bol. A
re a li za ção do Tor neio In ter no, além de mar car o en cer- 
ra men to de mais uma tem po ra da do pro je to, foi mais
uma opor tu ni da de pa ra os alu nos co lo ca rem em prá ti ca
os fun da men tos tra ba lha dos nos trei na men tos. <Fi ca- 
mos mui to con ten tes com a re a li za ção de mais um Tor- 
neio In ter no e com o su ces so da quin ta eta pa do Pro je to
Edu ca ção e Es por te. Mais uma vez, pu de mos tra ba lhar
jun to com a co mu ni da de e au xi li ar no pro ces so de for- 
ma ção des sas cri an ças, não só no es por te, mas, prin ci- 
pal men te, na so ci e da de. Da qui, sur gi rão gran des ci da- 
dãos, que vão aju dar a cons truir um mun do me lhor.
Agra de ce mos ao go ver no do Es ta do e às Dro ga ri as Glo- 
bo por to do o apoio em mais uma edi ção des se pro je to
tão im por tan te=, afir mou Klé ber Mu niz, co or de na dor
do pro je to.

O Pro je to Edu ca ção e Es por te – Es co li nha de Fu te bol
tem ca rá ter so ci al e foi ide a li za do pa ra ali ar edu ca ção e
es por te à vi da de cri an ças da Vi la Con cei ção. Ao to do, 60
cri an ças en tre 8 e 14 anos fo ram be ne fi ci a dos na quin ta
edi ção do pro je to com au las de re for ço es co lar e trei nos
de fu te bol de cam po.

Em exe cu ção des de 2016, o pro je to já aten deu mais
de 200 cri an ças. O gran de di fe ren ci al des sa ini ci a ti va é
jus ta men te con se guir le var edu ca ção e es por te pa ra as
cri an ças. A di nâ mi ca do pro je to é bem sim ples: se ma- 
nal men te, as cri an ças par ti ci pa ram dos trei nos de fu te- 
bol acom pa nha dos por pro fis si o nais de edu ca ção fí si ca.
Pa ra le la men te ao tra ba lho de sen vol vi do em cam po, a
ga ro ta da re ce be ram acom pa nha men to edu ca ci o nal,
com au las que ser vi ram co mo uma es pé cie de re for ço
es co lar.

Va le des ta car que, nos di as dos trei nos, os me ni nos do
pro je to re ce be ram acom pa nha men to de uma pe da go ga
e de pro fis si o nais de edu ca ção fí si ca, além de par ti ci pa- 
rem de um lan che co le ti vo.

Tu do so bre o Pro je to Edu ca ção e Es por te – Es co li nha
de Fu te bol es tá dis po ní vel na re de so ci al ofi ci al da ini ci- 
a ti va so ci al no Ins ta gram (@pro je to e du ca ca o e es por te).
Va le des ta car que a quin ta eta pa do Edu ca ção e Es por te
con tou com os pa tro cí ni os do go ver no do Es ta do do
Ma ra nhão e das Dro ga ri as Glo bo por meio da Lei de In- 
cen ti vo ao Es por te.

São Luís, segunda-feira, 2 de maio de 2022
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Desde que o domínio orkut.com foi reativado, os internautas estão ansiosos querendo
saber quando a rede social, extinta em 2014, vai voltar a funcionar

Pos so cri ar uma con ta no Or kut?

Con si go re cu pe rar as fo tos do Or kut?

As co mu ni da des do Or kut vão vol tar?

Por que o Or kut aca bou?

NOSTALGIA

Orkut de volta? Saiba
tudo sobre o retorno

D
e poi men tos, co mu ni da des,
ál buns re ple tos de fo tos di- 
ver ti das, jo gos on li ne que
mar ca ram uma ge ra ção, co- 

mo Ca fé Ma nia, Co lhei ta Fe liz,
BuddyPoke… O Or kut mar cou tan to o
co ra ção de mui tos por ser uma das
pri mei ras re des que in te grou mui tas
fun ções em um só lu gar. Mas ele se foi
as sim que o Fa ce bo ok che gou, dei- 
xan do mui ta sau da de e nos tal gia.

A ex pec ta ti va pe la vol ta do Or kut
des per tou mui tas dú vi das en tre os
usuá ri os. Des de que o do mí nio or- 
kut.com foi re a ti va do, na úl ti ma quar- 
ta-fei ra (27), os in ter nau tas que rem
sa ber quan do a re de so ci al, ex tin ta em
2014, vai vol tar a fun ci o nar e se já é
pos sí vel cri ar uma con ta na pla ta for- 
ma. O as sun to foi o mais bus ca do no
Bra sil, de acor do as ten dên ci as de
pes qui sas diá ri as da fer ra men ta de
aná li se Go o gle Trends.

Mas o fa to é que ain da há mui ta in- 
cer te za so bre a vol ta do si te cri a do por
Or kut Büyükkökten, en quan to o en- 
ge nhei ro de soft ware tur co tra ba lha va
no Go o gle. Pa ra es cla re cer as dú vi das
mais co muns so bre o as sun to, nes ta
ma té ria es tá com pi la do tu do o que se
sa be até o mo men to so bre o pos sí vel
res sur gi men to da re de so ci al mais po- 
pu lar do Bra sil no iní cio dos anos
2000. En ten da, a se guir, se o Or kut
vol tou, se já é pos sí vel cri ar con ta na
re de e re cu pe rar fo tos pos ta das na an- 
ti ga pla ta for ma.

O do mí nio or kut.com foi re a ti va do
na quar ta-fei ra (27), mas is so não sig- 
ni fi ca que a vol ta da re de so ci al es tá
ga ran ti da. A pá gi na traz um co mu ni- 
ca do ofi ci al, as si na do pe lo pró prio

Or kut Büyükkökten, em que ele afir- 
ma: <Acre di to no po der da co ne xão
pa ra mu dar o mun do. Acre di to que o
mun do é um lu gar me lhor quan do
nos co nhe ce mos um pou co mais. […]
E é por is so que es tou cons truin do al- 
go no vo. Ve jo vo cê em bre ve!=.

A men sa gem dá a en ten der que
uma no va pla ta for ma es tá pa ra ser
lan ça da, e os di ze res so bre co ne xão
en tre pes so as re for çam a ideia de que
se tra te de uma re de so ci al. O uso da
lo go mar ca do fi na do si te for ta le ce o
sen ti men to de que se tra ta de uma no- 
va ver são do Or kut, tal vez res ga tan do
os re cur sos mais ama dos da an ti ga re- 
de, mas com uma rou pa gem di fe ren- 
te.

No en tan to, o tex to, que traz ver- 
sões em in glês e por tu guês, é bas tan te
aber to a in ter pre ta ções. O fu tu ro pro- 
je to po de ria tam bém ser al go com ple- 
ta men te di fe ren te — ou nem mes mo
vir a ser lan ça do.

Não. O do mí nio or kut.com não traz
qual quer for ma de lo gin ou for mu lá- 
rio pa ra cri a ção de con ta. Exis te ape- 
nas um es pa ço, ao fi nal do co mu ni ca- 
do, pa ra quem qui ser re gis trar seu e-
mail e re ce ber as no vi da des so bre o

no vo pro je to de Or kut
Büyükkökten em pri mei ra mão.

Não. Atu al men te, o en de re ço or-
kut.com não apre sen ta su por te às
con tas que já exis ti ram na pla ta for ma.
O Go o gle, do no da re de so ci al, en cer- 
rou o si te em 2014 e per mi tiu bai xar as
ima gens até se tem bro de 2016.

Não se sa be se o Or kut vai vol tar,
nem em quais ter mos. Mes mo que a
re de so ci al re tor ne, é pos sí vel que as
fer ra men tas se jam di fe ren tes ou se- 
quer exis tam. O Go o gle che gou a
man ter um acer vo de co mu ni da des
que per mi tia ler as dis cus sões pú bli-
cas mes mo após o fim do pra zo de
down lo ad. Po rém, a con sul ta ao ban- 
co de da dos, com mais de 51 mi lhões
de co mu ni da des, foi en cer ra da em
maio de 2017.

Quan do o Or kut aca bou, em 30 de
se tem bro de 2014, a mai o ria dos
usuá ri os pro tes tou. Mas a ver da de é
que a re de so ci al, po pu lar prin ci pal-
men te no Bra sil e Ín dia, há anos so fria
com a per da de es pa ço pa ra o Fa ce bo- 
ok.

VILA CASCAVEL

Governo promove Oficina Chefs Mirins em São Luís

A INICIATIVA DO GOVERNO DO ESTADO FAZ PARTE DAS ATIVIDADES MENSAIS PROMOVIDAS PELO BANCO DE ALIMENTOS DO MARANHÃO

A Se cre ta ria de Es ta do do De sen- 
vol vi men to So ci al (Se des), por meio
da Se cre ta ria Ad jun ta de Se gu ran ça
Ali men tar e Nu tri ci o nal (Sa san), pro- 
mo veu na úl ti ma se ma na a Ofi ci na
Chefs Mi rins, na cre che co mu ni tá ria
Lar do Sa ber, no bair ro Vi la Cas ca vel.

A ini ci a ti va faz par te das ati vi da des
men sais pro mo vi das pe lo Ban co de
Ali men tos. Seu ob je ti vo é tra ba lhar
com as cri an ças a edu ca ção ali men tar
e nu tri ci o nal, fa zen do-as ter cons ci- 
ên cia so bre os ali men tos con su mi dos.

Além dos Chefs Mi rins, ser vi ços co- 
mo afe ri ção de pres são ar te ri al, tes te
de gli ce mia, va ci na ção con tra a gri pe
pa ra cri an ças e ido sos e pa les tras edu- 
ca ti vas so bre saú de men tal, tam bém
fo ram ofer ta dos pa ra a po pu la ção, no
lo cal.

Pa ra o se cre tá rio da Se des, Pau lo
Ca sé Fer nan des, es sas ações são fun- 
da men tais pa ra a po pu la ção. <O Ban- 
co de Ali men tos nos úl ti mos di as le- 

vou di ver sos ser vi ços e ati vi da des
edu ca ti vas àque la po pu la ção, prin ci- 
pal men te pa ra as cri an ças, com a Ofi- 
ci na Chefs Mi rins. As sim, es ta mos
pro mo ven do a cons ci en ti za ção e uma
me lhor qua li da de de vi da, com uma
ali men ta ção sau dá vel pa ra os par ti ci- 
pan tes, ga ran tin do se gu ran ça ali men- 
tar e nu tri ci o nal=, de cla rou o se cre tá- 
rio.

A co or de na do ra do Ban co de Ali- 
men tos, Da ni el le Ar ra es, fa lou so bre o
en cer ra men to das ações pro mo vi das
pe la en ti da de, que ini ci a ram na úl ti- 
ma ter ça-fei ra (26). 

<Es ta mos mui to fe li zes por con se- 
guir al can çar es sa po pu la ção. Co me- 
ça mos a se ma na com vá ri as ati vi da- 
des e es ta mos fi na li zan do com a Ofi- 
ci na Chefs Mi rins. Pa ra nós, tem si do
ma ra vi lho so, pois mais uma vez te- 
mos fei to a mis são acon te cer. Es ta- 
mos fe li zes com o re sul ta do e por fa- 
zer par te de uma se cre ta ria que de- 

sen vol ve es se tra ba lho. Só te mos a co- 
me mo rar=, res sal tou.

Se gun do a pre si den te do Ins ti tu to
So ci o e du ca ci o nal Je suí na, Fran ci ne te
Al ves, res pon sá vel pe la cre che Lar do
Sa ber, a ação le vou di ver sos be ne fí ci- 
os pa ra a po pu la ção da Vi la Cas ca vel.
<É mo ti vo de mui ta ale gria ter re ce bi-
do es sa ação em nos so Ins ti tu to. So-
mos imen sa men te gra tos ao Ban co de
Ali men tos e ao Go ver no do Es ta do por
is so. A po pu la ção foi mui to be ne fi ci a- 
da com es sa ini ci a ti va=, co men tou.

Mo ra do ra da Vi la Cas ca vel,
Sildeiany Ne ves opi nou so bre a im- 
por tân cia da ofer ta de ser vi ços da
saú de no lo cal. <Meu fi lho es tu da aqui
per to e por is so eu gos tei mui to que
es ses ser vi ços te nham vin do pa ra cá.
Con se gui mos fa zer a pre ven ção e a
va ci na ção das nos sas cri an ças, gra ças
à ini ci a ti va. Es sa opor tu ni da de foi
mui to boa, só te nho a agra de cer=, dis- 
se.

TE A TRO

Pul sar Cia De Dan ça
es treia dois es pe tá cu los
si mul ta ne a men te

Os aman tes da dan ça que es ta vam se den tos por es pe- 
tá cu los ao vi vo por con ta da pan de mia que pa ra li sou o
mun do por dois anos e as sim afe tan do di re ta men te as
ar tes po de rão mui to em bre ve res pi rar ali vi a dos. A con- 
sa gra da Pul sar Com pa nhia de Dan ça, com pa nhia ge- 
nui na men te ma ra nhen se, vol ta no mês de maio com
for ça to tal. E o pal co mais uma vez se rá o Te a tro Ar tur
Aze ve do que re ce be rá dois es pe tá cu los de uma úni ca
vez. Tra ta-se de <ES TRA NHA MEN TE CO MUM <E <VI- 
DRO=.

ES TRA NHA MEN TE CO MUM, do con sa gra do co re o- 
gra fo e pro fes sor pau lis ta João Pirahy, co me çou a ser
cons truí do em 2020 an tes da pan de mia, e tem co mo
ins pi ra ção o ar tis ta vi su al con tem po râ neo Mar cos Reis
Pei xo to, o Ma re pe, nas ci do em 1970, no Recôn ca vo Bai- 
a no, Ma re pe apre sen ta um tra ba lho cheio de sig ni fi ca- 
dos e afe ti vi da des a par tir da ex po si ção de ob je tos ti dos
co mo co muns em nos so dia-a-dia, po rém res sig ni fi ca- 
dos di an te de nos sos olhos. 

O ar tis ta plás ti co se va le de pro ce di men tos re cor ren- 
tes da ar te con tem po râ nea co mo o acú mu lo e o no vo
sig ni fi ca do de ob je tos em su as fun ções co ti di a nas. A
par tir des te olhar, João Pirahy se apro pri ou da cor po rei- 
da de dos ar tis tas-in tér pre tes pa ra cri ar um ver da dei ro
re li cá rio em ce na. Va len do-se de ob je tos do co ti di a no, a
nar ra ti va de <Es tra nha men te Co mum= traz ele men tos
da an ces tra li da de, a po tên cia do cor po fe mi ni no, re la- 
ções in ter pes so ais, LGBTQI+ e fe mi nis mo em so los, du- 
os e cé lu las co re o grá fi cas em gru po que ex plo ram di fe- 
ren tes ní veis, di nâ mi cas e in ten si da des. 

Com uma tri lha so no ra com pos ta por can ções e sons
que mes clam o clás si co e o mo der no, o an ces tral e o ri- 
tu a lís ti co, o pal co abre es pa ço pa ra um ca lei dos có pio de
sen sa ções e in ter pre ta ções, um ver da dei ro mer gu lho no
mun do alheio em uma bus ca e des co ber ta de in fi ni tas
pos si bi li da des.

Já o <VI DRO= do pre mi a do pro fes sor e Bai la ri no ma- 
ra nhen se Joil son Fer raz, foi to tal men te con ce bi do no
pe río do pan dê mi co, e traz um re cor te vis ce ral de sen ti- 
men tos e sen sa ções des se mo men to que to dos ti ve mos
que en fren tar. O con fi na men to, a re clu são, os de sa fi os,
as per das e res sig ni fi ca do de vi da es tão pre sen tes na
obra in qui e tan te do jo vem co re o gra fo

Pa ra con ce ber <VI DRO= o co reó gra fo fez um pro fun- 
do mer gu lho nas sen sa ções in ter nas e ex ter nas a nós
im pos tas. Na du a li da de do <Vi dro=, en tre re sis tên cia e
fra gi li da de ca rac te rís ti cas tam bém en con tra das nos se- 
res hu ma nos. <Pro cu ra-se o fer ro re sis ten te. Acha-se o
vi dro frá gil. En can ta-se com sua du re za. Es pan ta-se
com o fe ri men to pro vo ca do. As sim co mo es se ma te ri al
que se pre ten de à du re za e, no en tan to, se que bra a qual- 
quer tor men to for te; a vi da hu ma na, por seus ca mi nhos,
se que bra, se ra cha, se fe re. Nes ses ca mi nhos, o en con- 
tro com o que se te me: a so li dão, a per da, a ex clu são, a
não acei ta ção, o abu so, a fal ta de amor, a de pen dên cia, o
ter ror. <

<VI DRO= re tra ta a fra gi li da de que en tor pe ce o hu ma- 
no; os cor tes que fa zem san grar, mas que per mi tem
aber tu ras; e a far sa da for ça dos cor pos sus ce tí veis as
mi lhões de pos si bi li da des na ale a to ri e da de do ca os da
exis tên cia. Di an te do ca os, só se faz pos sí vel en tre gar-se
a in sis tên cia da exis tên cia. In sis to, in vis to, re gis tro, re- 
sis to, exis to. Exis tin do, me lan ço no abis mo à me di da
que só se faz vi vo, quem se lan ça. Que bra-se o vi dro, li- 
ber ta-se da mor te rí gi da e ge la da. É o que es tá em jo go
nes ta dan ça.

Uma mar ca ca rac te rís ti ca do pul sar sem pre foi a ou- 
sa dia e ino va ção, e nes se pe río do de re clu são for ça da, a
com pa nhia se rein ven tou mais uma vez, mer gu lhan do
em pes qui sas e tra ba lhos on li ne pa ra as sim não pa ra li- 
sar to tal su as ati vi da des.

Pa ra Abe lar do Tel les di re tor ge ral da Pul sar pa ra que
os pro je tos de <ES TRA NHA MEN TE CO MUM= E <VI- 
DRO= se tor nas sem re a li da de foi pre ci so uma for ça ta re- 
fa e se cer car de pro fis si o nais re no ma dos. A exem plo do
Fi gu ri nis ta ma ra nhen se Ge od son Di niz re tor nan do ao
es ta do de pois de uma car rei ra bri lhan te em São Pau lo,
com pas sa gens pe la Eu ro pa a e Chi na, con vi da do pa ra
ves tir a pe le e al ma dos bai la ri nos. 

Pa ra con cep ção da luz par te fun da men tal pa ra a
trans po si ção de sen sa ções da ce na pa ra a pla teia o de sa- 
fio foi lan ça do e ime di a ta men te acei to pe la pre mi a da
ilu mi na do ra Mi le na Sil va. A Ce no gra fia fi cou sob a res- 
pon sa bi li da de de Fer nan do Sa rai va e Ge od son Di niz,
Iden ti da de Vi su al com Dan te As sun ção, Fo to gra fia de
Loui se Men des, Fil ma ker Tai nan Lo pes, além da for ça
mar can te e ins pi ra do ra dos bai la ri nos que com põem a
Pul sar.

Os es pe tá cu los acon te cem di as 07/ 05 as 20hs e 08/05
as 18hs, no te a tro Ar tur Aze ve do. Os in gres sos já es tão à
ven da na bi lhe te ria do Te a tro e pe lo si te:
https://bit.ly/37iDZcj
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